
 شهر لمدة تغريدات في اإلسكان،

 

 شملت وقد". التوحد شهر في اليوم أفكار" بعنوان التغريدات من سلسلة Autism Housing Pathways شركة نشرت ،2016 أبريل في

. الداعمة والخدمات اإلسكان إعانات ذلك في بما النمو، إعاقات من وغيره بالتوحد المصابين لألشخاص اإلسكان بشأن مصغرا ً تعليميا ً برنامجا ً

 اتاالختصار. ميديكيد برنامج إعفاءات عن معلومات إلضافة إضافية تعليقات ثالثة مع هنا، نشرها وإعادة التغريدات هذه تحديث يجري

 سن لبلوغ ةعالمراج قائمة راجع المذكورة، الخدمات من العديد عن المزيد لمعرفة. األصلية التغريدات في تكن لم ألنها بالتفصيل، هنا مكتوبة

18. 

 

 المجتمعية السكنية للخدمات سواء حد على ومحددين مؤهلين فقط ٪12 حوالي يكون سوف عائلية، مشاركة لديهم الذين أولئك بين من. 1

Community Based Residential Services النمو خدمات إدارة خالل من Department of Developmental Services 

(DDS) 22 سن في. 

 

 سن عند المستقل العيش هو الهدف كان إذا 18 سن في إبدأ اإلسكان؛ استراتيجية وتنفيذ لتخطيط سنوات 10-5 المعتاد في األمر يستغرق - 2

30. 

 

 .جميعا ً بينها الجمع يمكن ال ولكن البنود، لجميع إعانات هناك. اإلسكان=  الخدمات+  الغذاء+  واألسمنت الطوب: هي اإلسكان معادلة. 3

 

 لألشخاص يمكن. اإلسكان معادلة من جزء ألي* Supplemental Security Income (SSI) اإلضافي التأميني الدخل استخدام يمكن .4

 .18 سن  في الخاص دخلهم على بناء بطلب التقدم

 

 أن األخرى الدخل درلمصا يمكن. والقيود األصول على قيود له Supplemental Security Income (SSI) اإلضافي التأميني الدخل 5.

 .نفسه الشخص باسم األصول تجنب حاول. المساعدات تقلل

 

(. ميديكيد) MassHealth لبرنامج تلقائيا ً مؤهال ً الشخص يجعل Supplemental Security Income (SSI) اإلضافي التأميني الدخل. 6

 .الخدمات تكاليف لدفع الرئيسية الطريقة هو ميديكيد

 

 معادلة من جزء يأل* Social Security Disability Insurance (SSDI) اإلعاقة لذوي اإلضافي التأميني دخلال استخدام يمكن. 7

 .المساعدات على المكتسب غير والدخل األصول تؤثر ال. اإلسكان

 ميديكير برنامج في لللقبو مؤهال ً يجعلك Social Security Disability Insurance (SSDI) اإلعاقة لذوي اإلضافي التأميني الدخل. 8

 .األجل طويلة للخدمات ميديكير برنامج استخدام يمکن ال. سنتين بعد( ميديكيد وليس)

 

 Social Security Disability اإلعاقة لذوي اإلضافي التأميني الدخل يستند أن يمكن ،22 سن قبل المعاقين لألشخاص بالنسبة. 9

Insurance (SSDI) الوالدين أحد تقاعد بمجرد الوالدين أحد خلد على أو الخاص دخلهم على. 

 

. البلوغ مرحلة في Supplemental Security Income (SSI) اإلضافي التأميني الدخل على طفلك حصول لحين تتقاعد أال حاول. 10

 .MassHealth برنامج في للقبول مؤهل غير يكون فقد وإال،

 

 ساعة 40 يعملون كانوا إذا CommonHealth كومونهيلث برنامج في القبول يمكنهم MassHealth برنامج في للقبول يتأهلون ال من. 11

 .شهريا ً

 



 لمرة الطبية الفواتير على الصرف شرط استيفاء خالل من CommonHealth كومونهيلث برنامج في القبول أيضا ً لألشخاص يمكن - 12

 .واحدة

 

 .الطريقة لمعرفة www.18section8.org تصفح. 18 سن تبلغ عندما بطلب تقدم. Section 8 اإلسكان برنامج هي لإلسكان إعانة أهم. 13

 

 .18 سن في الطلب قدم. عاما ً 12 إلى Section 8 اإلسكان برنامج قسيمة على للحصول االنتظار فترة تصل أن يمكن. 14

 

 .الوحدة نفس في العيش يمكنهما ال ولكن. Section 8 اإلسكان برنامج بموجب معاق لشخص المالك يكون أن األسرة أفراد ألحد يمكن. 15

 

 أن يمكن ال المساعد لكن. Section 8 اإلسكان برنامج في نوم لغرفتي قسيمة على الحصول مقيم مساعد إلى يحتاج الذي للشخص يمكن. 16

 .المباشرة األسرة أفراد من يكون

 

 مؤهلين األشخاص يكون ما عادة. االجتماعي الضمان مساعدات تخفيض إلى يؤديا لن Section 8 اإلسكان وبرنامج الطعام قسائم. 17

 .22 سن في الطعام قسائم على للحصول

 

 .األسرة أفراد بقية عن" كبير حد إلى منفصل بشكل" الطعام وإعداد شراء إلى الطعام قسائم متلقي يحتاج. 18

 

 إعفاءات بخالف: إضافة. ]الطويل المدى على والدعم لخدماتا تكاليف لدفع الرئيسية الطريقة هي MassHealth الوالية خطة خدمات. 19

 [.أدناه اإلعفاءات ترد - ميديكيد برنامج

 

 .مؤهال ً كنت إذا انتظار قوائم توجد ال. استحقاقات هي MassHealth الوالية خطة خدمات. 20

 

 ،Personal Care Attendant (PCA) الشخصية العناية ومساعدو ،Adult Foster/Family Care (AFC) للبالغين البديلة الرعاية. 21

 .الوالية خطة خدمات هي Group AFC (GAFC) للبالغين الجماعية البديلة والرعاية

 

 Personal Care الشخصية العناية ومساعدي ،Adult Foster/Family Care (AFC) للبالغين البديلة الرعاية بين الجمع يمكنك ال. 22

Attendant (PCA)، للبالغين الجماعية البديلة ةوالرعاي Group AFC (GAFC) .واحدة خدمة اختر. 

 

 الوالدين ألحد يمكن. الشخص مع يعيش الذي الرعاية لمقدم راتبا ً Adult Foster/Family Care (AFC) للبالغين البديلة الرعاية تدفع - 23

 .الرعاية مقدم يكون أن أمر ولي ليس الذي

 

 Section اإلسكان برنامج قسيمة انتظار أثناء في Adult Foster/Family Care (AFC) للبالغين البديلة الرعاية راتب توفير في فكر. 24

 .األولى الدفعة من كبيرا ً مبلغا ً يوفر فهذا. 8

 

 .الطعام وقسائم Adult Foster/Family Care (AFC) للبالغين البديلة الرعاية بين عموما ً الجمع يمكن ال. 25

 

 اإلسكان برنامج قسيمة في وليس المدعم اإلسكان في إال Adult Foster/Family Care (AFC) للبالغين البديلة الرعاية استخدام يمكن ال. 26

Section 8 المتنقلة. 

 

 الرعاية مع Department of Developmental Services (DDS) النمو خدمات إدارة من الفردي الدعم ساعات استخدام يمكن - 27

 الرعاية أو ،Personal Care Attendant (PCA) الشخصية العناية مساعدي أو ،Adult Foster/Family Care (AFC) للبالغين البديلة

 .Group AFC (GAFC) للبالغين الجماعية البديلة



 

 أماكن في إال Department of Developmental Services (DDS) النمو خدمات إدارة من اإلسكان دوالرات استخدام يمكن ال - 28

 .واحد سقف تحت أقل أو أشخاص 5 بها يقيم

 

 في شيوخال مجلس في قانون مشروع يوجد. إضافية شقة إنشاء في للمساعدة المنازل تعديل قروض صندوق من تقترض أن لألسر يمكن - 29

 .لقانونبا المناطق تقسيم نطاق في اإلضافية الوحدات إنشاء يجعل أن شأنه من( S2132) الوالية

 

 :مستقلة معيشة=  المعيشة مهارات+  اإلسكان. 30

 

http://autismhousingpathways.org/independent-living-skills-the-horse-that-pulls-the-housing-cart/ 

 

 على مخزنة" السكن عن معلومات" دورة: المكافأة يوم. 31

https://www.fuzemeeting.com/replay_meeting/325491df/7944610  

 

 :ميديكيد برنامج إعفاءات - ملحق

 علی للحصول بطلب التقدم Department of Developmental Services (DDS) النمو خدمات إدارة من خدمات يتلقون لمن يمكن. 1

 .التنازل خدمات تكاليف نصف للوالية الفيدرالية الهيئات تسدد. ميديکيد برنامج من إعفاء

 .الشخص مع تنتقل أن ويمكن التنازل، على المدرج بالشخص مرتبطة الدوالرات أن يعني وهذا متنقلة، التنازل خدمات. 2

 .البالغين ودعم المجتمعي، والعيش المكثف، الدعم: التنازالت من أنواع ثالثة هناك. 3

 

http://www.mass.gov/eohhs/docs/dmr/hcsis/hcbs-brief.pdf  

  

 منحة هي Emergency Aid to the Elderly, Disabled, and Children (EAEDC) واألطفال والمعاقين للمسنين الطارئة المعونة* 

 Supplemental Security Income اإلضافي التأميني الدخل على للحصول يتأهلوا ال الذين ماساتشوستس سكان لبعض متاحة نقدية

(SSI) اإلعاقة لذوي اإلضافي التأميني الدخل أو Social Security Disability Insurance (SSDI) 

http://autismhousingpathways.org/independent-living-skills-the-horse-that-pulls-the-housing-cart/
https://www.fuzemeeting.com/replay_meeting/325491df/7944610
http://www.mass.gov/eohhs/docs/dmr/hcsis/hcbs-brief.pdf

